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Floda Folkets hus-förening 
Verksamhetsberättelse  

1 januari – 31 december 2020 
 

 
Styrelsen har bestått av följande personer: 
Ordförande: Karl-Evert Andersson 
Kassör: Helena Wiklund 
Sekreterare: Eva-Lena Lindroos 
Ledamöter: Magnus Rydén, Sten Eklund, Ingalill Eriksson  
Suppleanter: Hans Larsson, Alexander Ortner, Erik Jansson 
Revisorer: Barbro Widholm, Lars Magnusson 
Revisorssuppleant: Ingvar Kylestorp 
Valberedning: Tuwe Pantzar, Ingvar Kylestorp, Ingalill Eriksson 
 
Medlemmar och medlemsavgift 
Vid årets slut var vi 136 medlemmar. 
Medlemmarnas årsavgift har under verksamhetsåret varit 100 kr. 
 
Möten 
Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten under året.  
Styrelsemötena har efter årsmötet i mars p g a Coronaviruset hållits utomhus tills det blev för kallt. 
Efter det har man haft telefonmöten med gruppsamtal. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt god.  
 
Kommunikation 
Vi har informerat om föreningen och våra aktiviteter via mejl, hemsida och Facebook. 
 
Föreningens egna aktiviteter 
I stort sett alla årets planerade aktiviteter blev inställda p g a Coronaviruset, men vi kunde ha en 
grillkväll den 15 augusti då smittläget var lågt och vi satt utomhus.  
Kvällen med 20-talet deltagare blev lyckad, inte minst tack vare det varma och fina vädret, och 
kvällen gick med vinst. 
 
Uthyrning 
Uthyrning av fastighetens lokaler har 2020 varit mindre än tidigare år, mycket beroende på 
Coronaviruset.  
Vi har hyrt ut vid 17 tillfällen. 
 
Fastigheten 
Gunnar Persson har ombesörjt snöröjningen på vintern.  
 
Vi har tack vare Erik Janssons kontakter med en tidigare arbetsgivare, Forss, fått en sponsring av 
Forss för bredband till lokalen. Detta är nu inkopplat. 
 
Katrineholms kommun inventerar avloppen i kommunen. Efter kontakter och bollplankande med 
kommunen och Arne Jönssons Gräv i Näshulta har föreningen skickat in en ansökan till kommunen 
och fått godkänt en ny avloppslösning. Vi har nu två år på oss att påbörja arbetet, och det ska vara 
klart inom fem år. 
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Slutord 
2020 har för oss alla varit ett tufft år i och med Coronaviruset, men vi hoppas att 2021 ska bli ett 
bättre år så att vi kan ha olika aktiviteter och möjlighet att träffas igen. 
Vi tackar alla som 2020 var medlemmar i föreningen, och på så sätt bidrar till att föreningen kan leva 
vidare! 
 
Som tack för att Tuwe Pantzar bidragit med text till Floda hembygdsföreningens årsskrift för 2019 
(som kom våren 2020) erbjöds vi en annonsplats i skriften. Vi tackar Tuwe och hembygdsföreningen 
för det. 
 
Ett stort tack till Dansgruppen, vars kurser ger denna förening en bra inkomst, och som gör att 
lokalen används. 
 
Med dessa ord tackar styrelsen för det gångna året och medlemmarnas förtroende.  
De avgående ledamöterna ställer sina platser till förfogande. 
 
 
Floda Folkets hus den 28 mars 2021  
 
 
 
Karl-Evert Andersson Ingalill Eriksson Sten Eklund 
 
 
 
Alexander Ortner Erik Jansson Eva-Lena Lindroos 
 
 
 
Hans Larsson Magnus Rydén Helena Wiklund 


